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Zupe³nie nowy i genialny
Jack London

wreszcie po polsku

Napisa³  Robert Stiller

Jack London to wielki cz³owiek i pisarz, wielki Ameryka-
nin, sam przez siê bêd¹cy wielk¹ spraw¹, wielk¹ i sensacyjn¹
przygod¹ w dziejach ludzkoœci. Jego spuœcizna to równie¿
wielka nauka dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla
m³odych. Kto chce, niech przerzuci ten wstêp i zaczyna czy-
taæ od brutalnej opowieœci Tysi¹c œmierci. Przypuszczam
jednak, ¿e tych kilka s³ów na pocz¹tek to tak¿e nie byle jaka
sensacja i ¿e bêdzie odkryciem dla wielu naszych mi³oœni-
ków jego twórczoœci.

Warto, aby wreszcie prawdê poznali czytelnicy, którzy
ju¿ pokochali go dziêki temu, co nie do koñca by³o zniszczo-
ne w setkach tysiêcy tomów, jakie sprzedawano im pod na-
zwiskiem tego pisarza.

Oto jeden z przyk³adów tej maszynerii.
Tytu³ ksi¹¿ki: Nowele. Wydawca i rok: Iskry 1985. Za-

wartoœæ: 30 opowiadañ bez uk³adu i sk³adu, bez ¿adnej se-
lekcji, przypadkowy ba³agan, od najlepszych do najgorszych.
Objêtoœæ: 350 stron. Nak³ad: 50 tys. Papier: jak makulatura.
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Druk: szary, drobny i nieczytelny. Projekt ok³adki: ¿aden. Skle-
jenie: rozsypuje siê.

Takiego œmiecia wyprodukowano mimo to w samych
Iskrach bodaj¿e 10 wydañ prócz wy¿ej opisanego. A gdzie
indziej?

Wszêdzie. Gdzie popadnie. W ró¿nych wydawnic-
twach. Pod takim samym lub innym tytu³em. Bo ten œmieæ
siê sprzedawa³.

£¹cznie setki tysiêcy nak³adu.
Trzeba zapytaæ: Czy w sumie aby nie miliony?
Nasza obecna edycja ma to naprawiæ.
W tej tragicznej sytuacji, w tym jak najciê¿szym okresie

dla ksi¹¿ki polskiej, mimo wszystko szansa jest korzystna.
W³aœnie dlatego, ¿e niszczyciele stworzyli puste miejsce.
Dla czytelników i nabywców. Czyli dla nas. To puste miej-

sce po Jacku Londonie w Polsce spróbujemy wype³niæ edycj¹
najwy¿szej jakoœci. Pod ka¿dym wzglêdem.

To wreszcie powa¿na szansa dla ciebie, czytelniku.
I dla nas. Oraz dla prawdziwej kultury i odbioru Jacka Londona
w Polsce. Rzadko zdarza siê w dziejach literatury, aby jakieœ dzie³o
wyró¿nia³o siê równoczeœnie wielk¹ jakoœci¹ intelektualn¹, arty-
styczn¹ i moraln¹, a zarazem tak prostymi  zaletami jak pasjonu-
j¹ca fabu³a, przygoda, lekkoœæ, odwaga, bogactwo uczuæ i sytu-
acji, zarazem egzotyka i prosta zrozumia³oœæ. Codziennoœæ i sen-
sacja. London to pisarz dla intelektualistów i dla zwyk³ych od-
biorców, dla m³odzie¿y  i dla profesorów, dla mê¿czyzn i kobiet;
równie¿ dlatego, ¿e jest on tak mêski i zarazem tak uczuciowy
jak najtwardszy z walcz¹cych i zarazem po kobiecemu wra¿liwy.

Chyba ¿aden pisarz nie walczy tak œmia³o i tak bez ustan-
ku jak Jack London. Dlatego nasza seria nosi tytu³: Regu³y walki.
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I ¿aden chyba pisarz nie wprowadzi³ do literatury tak
wielu mocnych, m¹drych i czêsto bohaterskich kobiet jak
London, widz¹c i g³osz¹c ich dumê i wspania³¹ równoœæ
z mê¿czyznami.

Sam tak¿e przez ca³e ¿ycie walczy³ i zwyciê¿a³. Mimo
najwiêkszych komplikacji w ca³ej swojej biografii. Mimo ¿e
jego w³asny charakter bywa³ nieobliczalny, nieroztropny,
i ¿e wynikaj¹cy st¹d ba³agan nie zawsze te¿ najlepiej odbija³
siê na jego w³asnym ¿yciu i twórczoœci.

Wyszed³ z nêdzy, z nizin spo³ecznych; od najni¿szych
zawodów i w³óczêgostwa, brutalnoœci, przez rozmaitoœæ przy-
gód umia³ dotrzeæ do kariery i do wysokich sfer; do posia-
d³oœci ziemskich i oceanów na w³asnym jachcie; i nie szczê-
dz¹c siê umar³ 40-letni, zaledwie po kilkunastu latach barw-
nych osi¹gniêæ.

O tym równie¿ trzeba pamiêtaæ.
Cz³owiek nie³atwy. ¯ycie te¿ mia³ nie³atwe.

Moje wykonywane obecnie przek³ady dzie³ Londona, których
pierwszy tom stanowi¹ niniejsze Opowieœci z ca³ego œwiata,
to absolutna nowoœæ w jego polskim odbiorze.

London by³ nies³ychanie wyczulony na rozmaitoœæ jê-
zykowej stylistyki w angielszczyŸnie i osi¹ga³ w tej stylistyce
mistrzowskie efekty, z jakimi trudno porównaæ styl którego-
kolwiek innego pisarza. Je¿eli w którejœ powieœci lub opowia-
daniu wystêpuj¹ce postacie s¹ np. rozmaitego pochodzenia,
zawodu, albo z ró¿nych œrodowisk, ka¿da z tych osób pos³u-
guje siê innym stylem angielszczyzny i London precyzyjnie
zaznacza i wykorzystuje artystycznie te odrêbnoœci, osi¹ga-
j¹c w tym efekty, jakie trudno znaleŸæ u innych prozaików.
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Równie¿ sam temat i za³o¿enia formalne ka¿dego utwo-
ru powoduj¹ u niego zupe³nie rozmaite style narracji autorskiej.

Ta wspania³oœæ jego prozy jest prawie niedostrzegana
w krytyce i historii literatury, a tak¿e w popularnych i „na-
ukowych” opracowaniach jego twórczoœci. Z czego to wyni-
ka? Mo¿e po prostu z niewra¿liwoœci pisz¹cych o nim albo
z ich braku kompetencji! a najprawdopodobniej z faktu, i¿
realia przedstawiane w jego dzie³ach oraz ich efekty fabu-
larne, przygodowe itp. tak dalece przewa¿aj¹ nad form¹
jêzykow¹ i literack¹, ¿e nie dociera ona do œwiadomoœci tych
„specjalistów”.

I tym bardziej – rzecz jasna – do nieudolnych t³umaczy.
Tote¿ w polskich przek³adach, jak dot¹d, w ogóle nie

pojawia³ siê ten podstawowy aspekt prozy Londona. Ich pol-
ska stylistyka by³a z regu³y nie tylko strasznie prymitywna,
ale tak¿e fa³szywa; bo w ogóle nie zauwa¿ana i nie rozumia-
na przez takich „t³umaczy”.

A w dodatku wyrafinowanie jêzykowe Londona i bogactwo
u¿ywanej przez niego angielszczyzny sprawia³o, i¿ t³umacze
ci w znacznej mierze po prostu nie rozumieli – albo niedo-
k³adnie rozumieli – co w³aœciwie jest napisane i o co chodzi
w amerykañskim oryginale! Zgadywali to wiêc na oœlep i czê-
sto bez zwi¹zku z orygina³em i myœl¹ Londona, a nawet
w sposób odwrotny i sprzeczny z tym, co London napisa³.
Zdarza siê, ¿e porównuj¹c ich t³umaczenia z orygina³em tra-
fiamy np. na akapit – albo wypowiedŸ w dialogu – których
nie mo¿na by rozpoznaæ! gdyby nie to, ¿e identyfikujemy je
pod³ug miejsca, jakie zajmuj¹ w tekœcie.

I tylko po tym.
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Dotyczy to nieraz nawet intencji autora.
Szczególnym zaœ przypadkiem s¹ dialekty i ¿argony

u¿yte w tekœcie, zw³aszcza zw³aszcza Beche de Mer czy pi-
d¿in, bardzo czêste w opowieœciach z Pacyfiku, gdy¿ tak
mówi¹ krajowcy. ¯e nie by³o to pisarzowi obce czy obojêtne,
widaæ z faktu, ¿e ca³y rozdzia³ w ksi¹¿ce The Cruise of the
Snark poœwiêci³ opisywaniu tego egzotycznego ¿argonu.
Polscy „t³umacze” przerobili to na swoje idiotyczne „moja
chcieæ robiæ twoja mnóstwo za bardzo” i ten potworek nie-
stety w polszczyŸnie tak siê przyj¹³, ¿e sta³ siê od pokoleñ
obiegowym chwytem literackim i ju¿ tylko czêœciowo mo¿-
na z niego rezygnowaæ w przek³adach np. takiej powieœci
jak Adventure, u mnie pt. Wyspiarska przygoda.

Swoje majstersztyki stylistyczne London nieraz wpro-
wadza te¿ poza dialogami, do w³asnej narracji edytorskiej.

Uderzaj¹cy i mistrzowski przyk³ad tego chwytu stano-
wi¹ np. dwa kolejne, du¿e opowiadania When God Laughs
i The Apostate, czyli Kiedy Bóg siê zaœmia³ i Odszczepieniec.
London napisa³ te utwory kolejno po up³ywie czasu niedu¿o
wiêkszym od tygodnia i w obydwu ca³a narracja zosta³a kon-
sekwentnie, potê¿nie i ciekawie, w sposób fundamentalny dla
utworu, wystylizowana; tylko ¿e na dwa najzupe³niej ró¿ne spo-
soby, jeden drugiemu przeciwstawne: pierwsza opowieœæ wy-
rafinowana pojêciowo i emocjonalnie, tak jak dwoje bohate-
rów i ca³a ich erotyczna problematyka; druga zaœ w pojêciach,
stylu i emocjach skrajnych prostaków, ukazanych w tej
opowieœci. Jedna i druga wymaga konsekwentnej, ogromnej
i odrêbnej precyzji od polskiego przek³adowcy.

Czy ktokolwiek z opisanych tu poprzedników móg³, czy
potrafi³by coœ takiego wykonaæ?
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Oni nawet nie dostrzegli, nie mogli dostrzec problemu,
decyduj¹cego dla formy i treœci tych opowiadañ.

Zreszt¹ có¿ mogli spostrzec, skoro wielu wyrazów, u¿y-
tych przez Londona, nie ma nawet w najwiêkszych s³owni-
kach angielsko-polskich, jakimi siê pos³uguj¹? A tym bar-
dziej w ich œwiadomoœci? W elementarnym rozumieniu czy-
tanego przez siebie tekstu?

Ja to rozumiem dziêki temu, ¿e mam odpowiednie wy-
kszta³cenie literackie i jêzykowe. A tak¿e dlatego, ¿e spêdzi-
³em w Anglii szereg lat i rok w Stanach Zjednoczonych, ¿yj¹c
i pracuj¹c w rozmaitych œrodowiskach, przesi¹kn¹wszy ich
lokaln¹ specyfik¹ w obyczajach, jêzyku i sposobach myœle-
nia. A je¿eli mi czegoœ brak, to posiadam nie dwa lub trzy
najnowsze, lecz kilkaset s³owników z ró¿nych czasów, miejsc
i specjalnoœci, umiej¹c z nich korzystaæ tak d³ugo, a¿ instynkt
powie mi, ¿e ju¿ wiem dok³adnie, o co chodzi. A nastêpnie
umiem po polsku.

Poza tym jestem równie¿ orientalist¹ i znam nie tylko
Londyn, ale te¿ kraje, ludzi, tradycje, a po czêœci jêzyki, oby-
czaje i sposób myœlenia bliskich mi ludzi z Azji czy Pacyfiku.

S¹ mi one podobnie bliskie jak polski.
Có¿ tu dodaæ?
Z tym w³aœnie podchodzê do Jacka Londona. Mia³em

chyba 13 lat, kiedy nie wiedz¹c jeszcze, ¿e bêdê kiedyœ t³u-
maczem i pisarzem, wpad³em nie wiadomo sk¹d i dlaczego
na pomys³, jak powinno wygl¹daæ zbiorowe wydanie dzie³
Jacka Londona.

Widocznie ju¿ to i owo z niego czyta³em.
W kilkadziesi¹t lat póŸniej, chyba od 1967 roku, ¿yj¹c

wreszcie raz po raz w Londynie i przez wiêkszoœæ dostêpnego
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czasu pracuj¹c jak nie na budowach i wœród prostych lon-
dyñczyków, to w bibliotece British Museum, metodycznie
uzupe³nia³em rozmaite lektury i w tym komplet (na ile by³
tam dostêpny) dzie³ Londona. Ju¿ robi³em z nich prowizo-
ryczny wybór, notatki, oceny, a tak¿e kupowa³em po ksiê-
garniach i antykwariatach wszystko, co uwa¿a³em za potrzeb-
ne na dalsz¹ przysz³oœæ.

I znów lata przerwy. A¿ w 1981 roku zamieszka³em
w USA i tam ju¿ powtórzy³em sobie lub uzupe³ni³em wszystko,
cokolwiek wydano z dzie³ Londona. I skompletowa³em to,
co potrzebne.

 W miêdzyczasie wyda³em ju¿ ponad 300 bardzo roz-
maitych ksi¹¿ek, zarówno oryginalnych, jak i t³umaczonych
z wielu jêzyków, z prozy i poezji, nowych i starych, literac-
kich i naukowych.

Dopiero wtedy spróbowa³em, co by mog³o z Jacka Lon-
dona wynikn¹æ po polsku. W rêkach prawdziwego t³umacza.
Niezbyt odleg³ego, a mo¿e nawet po czêœci bliskiego mu rów-
nie¿ umys³em i charakterem. Znalaz³em na tym pobojowi-
sku podobnie myœl¹cego wydawcê. I oto pocz¹tek, miejmy
nadziejê, prawdziwego Jacka Londona dla Polaków.
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Tysi¹c œmierci

Spêdzi³em oko³o godziny w wodzie, zziêbniêty, wyczerpa-
ny, z okropnym skurczem w prawej ³ydce i wygl¹da³o ju¿ na
to, ¿e przysz³a moja ostatnia godzina. Daremnie zmaga³em
siê z moc¹ odp³ywu. Patrzy³em na rozpaczliwie przesuwaj¹-
ce siê œwiat³a nabrze¿a, lecz zrezygnowa³em ju¿ z walki
z pr¹dem i poprzesta³em na gorzkich myœlach o swej zmar-
nowanej karierze, w³aœnie dobiegaj¹cej kresu.

Zdarzy³o mi  siê pochodziæ z dobrego angielskiego rodu,
ale od rodziców, których rachunki u bankierów znacznie gó-
rowa³y nad ich znajomoœci¹ dzieciêcej natury i chowu dzie-
ci. Urodzony ze srebrn¹ ³y¿k¹ w ustach, nie zazna³em jed-
nak b³ogos³awionej atmosfery domostwa. Ojciec mój, bar-
dzo uczony i s³awny archeolog, nie zaprz¹ta³ siê rodzin¹, ci¹-
gle pogr¹¿ony w uczonych abstrakcjach swego zawodu; mat-
kê zaœ, daleko bardziej s³yn¹c¹ z urody ni¿eli zdrowego roz-
s¹dku, poch³ania³y raczej wyrazy podziwu od towarzystwa,
w które by³a wiecznie wci¹gniêta. A ja zaliczy³em regularny
przebieg szkolnej i gimnazjalnej rutyny w³aœciwej ch³opcu z an-
gielskiego mieszczañstwa i kiedy z up³ywem  lat przyby³o mi si³
i namiêtnoœci, moi rodzice dopiero uœwiadomili sobie, ¿e mam



14

duszê nieœmierteln¹, i próbowali mnie okie³znaæ. Ale za póŸno;
dopuœciwszy siê najdzikszego i najzuchwalszego szaleñstwa; tak
i¿ wyklêty przez spo³ecznoœæ, któr¹ a¿ dot¹d bojkotowa³em,
w posiadaniu tysi¹ca funtów, otrzymanych od ojca wraz z oznaj-
mieniem, ¿e nigdy ju¿ nie chce mnie ogl¹daæ i nie da mi nic
wiêcej; zdoby³em siê tylko na przejazd pier wsz¹ klas¹ do
Australii.

Odt¹d ¿ycie moje sta³o siê jedn¹ d³ug¹ peregr ynacj¹
– ze Wschodu na Zachód, od Arktyki po Antarktydê – a¿
wreszcie okaza³o siê, ¿e jako doœwiadczony trzydziestoletni
marynarz w stopniu szturmana, w pe³ni mêskiego wigoru, topiê
siê w zatoce San Francisco przy zabójczo udanej próbie uciecz-
ki ze swego statku. Praw¹ nogê ogarn¹³ mi skurcz i dopad³a
mnie najdotkliwsza z mêczarni.

Lekka bryza wzburzy³a morze, które jê³o mi chlustaæ
w usta i w gard³o, a¿ nie mog³em temu zapobiec.

Jeszcze utrzymywa³em siê wp³aw, ale ju¿ tylko mecha-
nicznie, szybko trac¹c œwiadomoœæ. Mgliœcie wspominam, jak
nios³o mnie przy œcianie wody morskiej i jak mignê³a sterburta
parowca id¹cego rzek¹ pod pr¹d; po czym wszystko mi zgas³o.

Dobiega³ mnie g³uchy brzêk owada i lekki podmuch wiosen-
nego poranka na policzku. Po trosze sta³o siê to rytmiczne,
a cia³o me jakby odpowiada³o na takie miêkkie têtno. Unosi-
³em siê na ³agodnej piersi letniego morza, wzlatuj¹c i opada-
j¹c na ka¿dej z szemrz¹cych fal. Lecz pulsowanie ich przybie-
ra³o na sile – szumia³y coraz g³oœniej – wzbiera³y oraz wiêk-
sze, mocniejsze; rzuca³o mn¹ po burzliwym morzu. Dopad³a
mnie ciê¿ka udrêka. Jaskrawe, przerywane skry œwiat³a roz-
b³yskiwa³y w mej œwiadomoœci; w s³uch raz po raz uderza³y
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odg³osy wód; a¿ buchnê³o coœ nieuchwytnego i przebudzi³em
siê. W dziwnej scenerii.

Jedno spojrzenie powiedzia³o mi, ¿e le¿ê na pod³odze
w kabinie jakiegoœ wytwornego jachtu, w bardzo niewygodnej
pozycji. Z obu stron, trzymaj¹c mnie za rêce i poruszaj¹c nimi
w górê i w dó³ jak uchwytami pomp, widnia³y dwie dziwnie
ubrane, ciemnoskóre istoty. Choæ obyty z tubylcz¹ wiêkszo-
œci¹, nie mog³em rozpoznaæ ich narodowoœci. G³owê mia³em
otoczon¹ czymœ ³¹cz¹cym narz¹dy oddechowe z urz¹dzeniem,
które opiszê. Lecz nozdrza zaciœniête, co kaza³o mi oddychaæ
przez usta. W skróconym ukoœnie polu widzenia jakby dwie
rury od sikawki, lecz w innym uk³adzie, wychodz¹ce mi z ust
pod ostrym k¹tem; jedna krótko uciêta, le¿a³a przy mnie na
pod³odze; druga zaœ tam¿e, wielokrotnie skrêcona, ³¹czy³a siê
z aparatem, który mam opisaæ.

W czasach, gdy ¿ycie moje zesz³o na manowce, sporo
siê para³em nauk¹ i znaj¹c jej laboratoryjne akcesoria, rozpa-
trzy³em teraz, co to za urz¹dzenie. Sk³adaj¹ce siê g³ównie ze
szk³a, nale¿a³o do tych prymitywnie eksperymentalnych. Na
pojemniku z wod¹ otoczonym komor¹ powietrzn¹, do której
doczepiono pionow¹ rurê, znajdowa³ siê kulisty pró¿niowy mier-
nik. Woda w rurze porusza³a siê w górê i w dó³, wytwarzaj¹c
na przemian to wdech, to wydech, przekazywane mi przez
rurê. Dziêki temu i z pomoc¹ mê¿czyzn, zawziêcie pompuj¹-
cych moimi rêkoma, podtrzymywano mi sztuczne oddycha-
nie, z unosz¹c¹ siê i opadaj¹c¹ klatk¹ piersiow¹, z rozszerza-
niem siê i zaciskaniem p³uc, dopóki natura nie przekona siê
do podjêcia swoich zwyk³ych czynnoœci.

Gdy otworzy³em oczy, zdjêto urz¹dzenia z mej g³owy,
nozdrzy i ust. Poch³on¹wszy zdrowe trzy palce brandy,
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wygramoli³em siê na nogi, by podziêkowaæ temu, kto mnie
ocali³, i znalaz³em siê w obliczu... mojego ojca. Jednak¿e d³u-
gie lata bliskiej znajomoœci z niebezpieczeñstwem nauczy³y
mnie powœci¹gliwoœci, chcia³em siê wiêc przekonaæ, czy mnie
rozpozna. Lecz on nie dopatrzy³ siê we mnie kogoœ innego
ni¿eli zbieg³y ¿eglarz i w³aœnie tak mnie potraktowa³.

Zostawiwszy mnie pod opiek¹ czarnuchów, zaj¹³ siê
sprawdzaniem notatek, jakie poczyni³ z przebiegu mej reani-
macji. Kiedy po¿ywia³em siê niez³ym jedzeniem, które mi po-
dano, na pok³adzie wszcz¹³ siê rozgardiasz i z przyœpiewek
¿eglarskich oraz turkotu bloków wnios³em, ¿e odp³ywamy. Co
za heca! P³yn¹æ z moim ojcem, tym samotnikiem, na szeroki
Pacyfik! Raczej nie przewidywa³em, œmiej¹c siê sam do sie-
bie, w kogo trafi ten ¿art. Ba, gdybym to wiedzia³, wyskoczy³-
bym za burtê i radoœnie przywita³ brudny forkasztel, z które-
go w³aœnie uciek³em.

Nie dano mi wyjœæ na pok³ad, a¿ zgubiliœmy w morzu
wysepki  Farallones i ostatni¹ ³ódŸ pilotuj¹c¹. Doceni³em to
roztropne podejœcie ojca i nie omieszka³em serdecznie mu
podziêkowaæ na swój sk¹py, marynarski sposób. Nie mog³em
podejrzewaæ, ¿e mia³ swój cel w ukrywaniu mej obecnoœci
przed kimkolwiek oprócz za³ogi. Powiedzia³ mi krótko, ¿e oca-
lony zosta³em przez jego marynarzy, i zapewni³, ¿e zobowi¹-
zanie le¿y po jego stronie, gdy¿ moje pojawienie siê by³o na-
der korzystne. Skonstruowa³ bowiem swe urz¹dzenie dla po-
twierdzenia teorii o pewnych zjawiskach biologicznych i cze-
ka³ na okazjê u¿ycia go.

– Pos³u¿y³eœ mi jako dowód nie pozostawiaj¹cy najmniej-
szej w¹tpliwoœci – rzek³ i doda³ z westchnieniem: – chocia¿
tylko w podrzêdnej kwestii utopienia siê.
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A¿eby jednak powœci¹gn¹æ nieco tok opowieœci, do-
dam, ¿e zaoferowa³ mi podwy¿kê o dwa funty w stosunku do
mej poprzedniej pensji za to, ¿e z nim p³ynê, co uzna³em za
przyzwoite, bo nie by³em mu naprawdê potrzebny. Wbrew
mym oczekiwaniom nie zosta³em w³¹czony do za³ogi w me-
sie na dziobie, lecz trafi³em do wygodnej kabiny i sto³u kapi-
tañskiego. Spostrzeg³, i¿ nie jestem prostym marynarzem,
a ja postanowi³em skorzystaæ z tej okazji, by powróciæ do
jego ³ask. Wymyœliwszy sobie fikcyjn¹ przesz³oœæ t³umacz¹c¹
me wykszta³cenie i aktualn¹ sytuacjê, stara³em siê utrzy-
mywaæ z nim kontakt. Wykaza³em wkrótce sk³onnoœæ do
badañ naukowych, a on ¿yczliwoœæ dla moich uzdolnieñ.
Sta³em siê jego  asystentem z odpowiedni¹ podwy¿k¹ p³acy
i niebawem, kiedy ju¿ ufnie wy³o¿y³ mi swe teorie, dorówna-
³em mu w entuzjazmie.

Dni prêdko up³ywa³y, gdy¿ zainteresowawszy siê g³êbo-
ko t¹ now¹ wiedz¹, spêdza³em czas wolny od snu w jego do-
brze zaopatrzonej bibliotece lub wys³uchuj¹c jego planów
i pomagaj¹c mu w laboratorium. Musieliœmy jednak obcho-
dziæ siê bez wielu kusz¹cych eksperymentów, jako ¿e rozko-
³ysany statek nie by³ najlepszym miejscem do prac tak deli-
katnych i skomplikowanych. Obieca³ mi jednak wiele rozkosz-
nych godzin we wspania³ym laboratorium, do którego zmie-
rzamy. Wszed³ bowiem w posiadanie wyspy na Morzach Po³u-
dniowych, jak mówi³, nie ukazanej na mapach, i zamieni³ j¹
w raj naukowy.

Ju¿ po nied³ugim pobycie na tej wyspie odkry³em, w jaki
koszmar popad³em. By³o nim uczestnictwo w najbardziej szo-
kuj¹cym doœwiadczeniu, jakie mog³oby siê cz³owiekowi
przydarzyæ.


